Ansawdd bywyd i breswylwyr
sydd wedi colli eu clyw

Cyflwyniad
Nod My Home Life yw hyrwyddo
ansawdd bywyd ar gyfer y
y rheiny sy’n byw, marw, ymweld
neu’n gweithio mewn cartrefi gofal
ar gyfer pobl hŷn trwy arfer sy’n
canolbwyntio ar berthnasoedd, sy’n
seiliedig ar dystiolaeth.
Mae My Home Life Cymru yn dathlu a rhannu
arfer gorau presennol mewn cartrefi gofal ac yn
hyrwyddo cartrefi gofal fel dewis cadarnhaol ar
gyfer pobl hŷn. Mae pobl yn mynd i fyw mewn
cartrefi gofal llawer yn hwyrach mewn bywyd,
yn aml ag anghenion gofal cymhleth, ac mae’n
rhaid i ofal preswyl fod yn ymatebol i hyn.
Mae’r llyfryn hwn ar gyfer staff gofal sy’n
gweithio gyda phreswylwyr sydd wedi colli eu
clyw; mae’n trafod y materion a wynebir mewn
cartrefi gofal ynghylch colli clyw, sut gall y rhain
effeithio ar ansawdd bywyd pawb dan sylw a
sut y gallwch fel aelodau o staff gynorthwyo’r
preswylwyr hyn yn well i fwynhau ansawdd
bywyd da. Mae’n bwysig cofio ein bod ni gyd
yn unigolion, felly darganfyddwch beth sy’n
gweithio orau i bob preswyliwr.

Themâu arfer gorau
My Home Life Cymru
• Cynnal hunaniaeth
• Rhannu gwneud penderfyniadau
• Creu cymuned
• Rheoli trawsnewid
• Gwella iechyd a gofal iechyd
• Cynorthwyo diwedd bywyd da
• Hyrwyddo diwylliant cadarnhaol
• Cadw’r gweithlu’n addas at y diben
Mae gofal sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd
– sy’n cynnwys pob rhanddeiliad – y preswylwyr,
eu teuluoedd a’r staff gofal – wrth graidd arfer
gorau mewn cartrefi gofal. Hefyd, mae gofal sy’n
canolbwyntio ar berthnasoedd yn golygu bod
pawb yn cael llais, dewis a rheolaeth
yn eu bywydau.
Ar gyfer y cyhoeddiad hwn, rydym wedi gweithio
gyda Action on Hearing Loss Cymru, sef yr elusen
sy’n gweithio i gael byd lle nad yw colli clyw yn
cyfyngu pobl nac yn eu labelu, lle gellir tawelu
tinitws a lle mae pobl yn gwerthfawrogi ac yn
gofalu am eu clyw.
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“Mae dallineb yn eich gwahanu oddi wrth bethau; mae
byddardod yn eich gwahanu oddi wrth bobl”
										
Helen Keller
Ynglŷn â cholli clyw
Mae 10 miliwn o bobl yn y DU wedi colli eu clyw i
ryw raddau. Yn bwysig, mae oddeutu 50% o bobl
rhwng 60 oed ac 80 oed, a dros 90% o bobl dros
80 oed, wedi colli eu clyw i ryw raddau.
Felly, bydd nifer o breswylwyr wedi colli eu
clyw, p’un ai a ydynt wedi cydnabod hynny, neu
wedi chwilio am help ar ei gyfer. Fodd bynnag,
mae llawer y gallwch ei wneud i helpu sicrhau’r
ansawdd bywyd gorau ar gyfer pob preswyliwr.
Bydd y llyfryn hwn yn archwilio’r camau, o
amlygu colli clyw i bersonoli lleoedd byw, i’ch
helpu chi gyflawni hyn.

Mathau o golli clyw
Fel arfer, disgrifir colli clyw yn ôl difrifoldeb:
ysgafn, cymedrol, difrifol neu lwyr. Mae achosion
colli clyw yn amrywio. Bydd rhai pobl yn cael eu

geni’n fyddar o bosibl tra bod rhai eraill yn colli
eu clyw yn sydyn ar ryw adeg yn eu bywydau.
Enw’r math mwyaf cyffredin o golli clyw yw
presbyacusis neu golli clyw ar sail oed. Mae’n
arwain at ostyngiad graddol yn y gallu i glywed.

Effeithiau
Mae colli clyw yn effeithio ar y synnwyr o’r
hunan. Mae’n effeithio ar gyfathrebu, gan
amrywio o’r cymdeithasol i’r hanfodol, a gall
arwain at deimladau o unigedd ac ansicrwydd.
Nid yw iselder yn anghyffredin. Mae rhai pobl yn
mynegi drwgdeimlad neu ddicter fel symptom o
symudiad mawr yn eu lles emosiynol. Mae pobl
eraill yn ildio’n dawel, yn hollol ddiangen, i fywyd
heb gyfranogiad gweithgar, oherwydd eu bod
yn credu na ellir mynd i’r afael ag effeithiau colli
clyw neu nad ydynt eisiau creu ffwdan.
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Sut i adnabod colli clyw
Mae arwyddion colli clyw cyffredin y gallwch gadw
llygad allan amdanynt wrth gynorthwyo
preswylwyr. Mae pobl sy’n colli eu clyw ar
sail oed yn aml:

• yn cwyno ynglŷn ag eraill yn mwmian
• angen i bobl ailadrodd
• yn peidio ag ymateb i chi
• yn ei chael hi’n anodd clywed ar y ffôn
• wedi troi’r teledu neu’r radio i fyny’n 		
uchel iawn
• yn methu dilyn sgyrsiau mewn lleoedd
swnllyd.
Efallai y byddwch hefyd yn sylwi ar newid yn
ymddygiad preswylwyr. Efallai y byddan nhw’n
mynd yn fwy tawedog neu’n stopio cymryd rhan
mewn sgyrsiau neu weithgareddau. Gallai hyn
fod o ganlyniad i golli clyw.

Ymyrraeth
Os byddwch yn sylwi bod unrhyw un yn ei chael
hi’n anodd clywed, mae’n well trafod hyn gyda
nhw. Efallai nad ydynt wedi ei adnabod eu hunain
neu efallai eu bod nhw’n anymwybodol o’r camau
hawdd i’w cymryd i gael diagnosis o golli clyw a
chael triniaeth. Mae gweithredu’n gynt yn
debygol o atal arwahanrwydd cymdeithasol a all
yn aml fod yn gysylltiedig â cholli clyw heb ei drin.

Diagnosis a thriniaeth
Dechreuwch drwy drefnu apwyntiad gyda meddyg
teulu a allai benderfynu eu cyfeirio at glinig cliw
neu adran Clust, Trwyn a Gwddf i gael mwy
o brofion.
Mae cymhorthion clyw digidol yn rhad ac am
ddim ar y GIG erbyn hyn, a gellir eu prynu’n breifat
hefyd. Mae digidol yn golygu y gellir eu gosod i
weddu i golli clyw ac anghenion unigol y claf yn
eithaf cywir. Mae’n bwysig nodi nad oes un math
o gymorth clyw yn addas ar gyfer pawb, a bydd
yr awdiolegydd yn helpu i benderfynu pa un sydd
fwyaf addas i’r claf.
Ceir mwy o wybodaeth am gymhorthion
clyw yma:
www.actiononhearingloss.org.uk/hearingaids
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Prif awgrym:
I gael gwiriad cychwynnol, ewch i gael prawf
clyw rhad ac am ddim Action on Hearing
Loss. Nid yw hwn yn brawf yn lle prawf
clyw llawn; fodd bynnag, gellir mynd â’r
canlyniadau at y meddyg teulu i’w helpu
i benderfynu a oes angen mwy o brofion.
Gallwch wneud prawf dros y ffôn neu ar-lein.
Cofiwch wirio’r ddwy glust.

Ffôn:
Ffoniwch 0844 800 3838 (Mae galwadau
o linell BT yn costio hyd at 5c/munud. Gall
costau darparwyr eraill fod yn uwch ac
efallai y bydd costau gosod).

Ar-lein:
www.actiononhearingloss.org.uk/
hearingcheck

Dyma stori Jim…

at awdiolegydd i gael mwy o brofion, a
chadarnhaodd fy mod wedi colli fy nghlyw.
Cefais gymorth clyw a dangosodd yr ysbyty i mi
sut i’w ddefnyddio.
Diolch byth bod staff y cartref gofal wedi bod yn
dysgu sut i gynnal cymhorthion clyw hefyd, gan
fod hyn yn golygu y gallant fy helpu pan mae’r
batris yn darfod; weithiau, rwy’n fodiau i gyd!
Cymerodd beth amser i mi ddod yn gyfarwydd
â’m cymorth clyw, ac weithiau, roeddwn yn
teimlo fel ei adael yn y drôr, ond mae wedi
gwneud gwahaniaeth enfawr. Mae sgyrsiau fy
nheulu’n gwneud mwy o synnwyr nawr ac maent
yn gwybod, os byddaf yn colli rhywbeth, i droi
tuag ata i a’i ailadrodd. Gallaf hefyd glywed y
cwestiynau yn y cwisiau a gynhelir bob nos Sul!

Rwy’n 80 oed ac yn byw mewn cartref gofal
yn agos at ble cefais fy magu. Mae fy nheulu
yn ymweld â fi’n aml, ac rwy’n hapus yma.
Tua blwyddyn yn ôl, sylwais fod fy nheulu a’m
gofalwyr yn mwmian, ac roedd rhaid i
mi ddweud wrthynt am siarad yn uwch.
Dechreuais deimlo’n rhwystredig adeg eu
hymweliadau ac weithiau roeddent yn fy
ngadael i allan o sgyrsiau ac nid oeddwn yn cael
unrhyw newyddion.
Yna, tua 6 mis yn ôl, roeddwn yn gwylio’r teledu
gyda ffrind ac nid oeddwn yn gallu ei glywed
- roeddwn yn ei droi yn uwch drwy’r amser hyd
nes i un o’r staff ddod i mewn a dweud ei fod
yn rhy uchel. Ni ddywedais ddim byd, a chario
ymlaen am beth amser - ond ni chymerodd yn
hir cyn i un o’r staff awgrymu fy mod yn mynd
at y meddyg i gael prawf clyw. Dywedais na i
ddechrau, nad oedd dim o’i le, ond roedd yn sôn
amdano drwy’r amser, gan
ddweud na fyddai’n beth drwg, felly cytunais
yn y pen draw. Roeddwn wedi teimlo ychydig o
embaras a dweud y gwir, bod yn hen ddyn ac yn
achosi anghyfleustra.

Mae llawer o ddyfeisiau ar gael i helpu, ac mae
gen i un o’r enw gwrandäwr, sy’n gweithio gyda fy
nghymhorthion clyw a’r teledu. Gallaf glywed ar
lefel sŵn arferol nawr, sy’n fendith
i’m cymdogion!

“Roedd Jim wastad yn ddyn poblogaidd,
bywiog, a sylwom ei fod yn dechrau
mynd ychydig yn dawedog ac roedd yn
gwrando ar y teledu’n uchel. Aethom
ag ef i gael prawf clyw, ac mae ganddo
gymorth clyw nawr. Mae’n ddyn bywiog
unwaith eto, ac yn bywiogi’r lle drwy’r
amser! Dywedodd Jim wrthym ei fod
wedi dechrau teimlo’n unig ac rydym
wedi penderfynu rhoi profion clyw i’n
preswylwyr yn rheolaidd i atal pobl eraill
rhag bod yn yr un sefyllfa”.
Rheolwr cartref gofal

Beth bynnag, es i at y meddyg teulu a siaradodd
â mi am beth amser, a phan ddaeth y sgwrs i
ben, dywedodd nad oeddwn yn clywed cystal ag
yr oeddwn yn arfer gwneud, ond y byddent
yn gallu fy helpu. Anfonodd y meddyg fi
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Sut gallwch chi gynorthwyo preswylwyr
sydd wedi colli eu clyw?
Yr amgylchedd
Mae nifer o addasiadau a chynhyrchion
cynorthwyol y gellir eu defnyddio i helpu i wneud
amgylchedd byw unigolyn yn fwy cyfforddus:

• defnyddio defnyddiau fel llieiniau bwrdd 		
cwiltiog a charpedi i helpu amsugno
sŵn cefndir

• cael mannau tawel, heb deledu na radio, lle 		
gall pobl fynd i gynnal sgyrsiau

• gosod systemau dolenni sain. Mae’r rhain yn 		

Cyfathrebu
Gall colli clyw gael effaith ddifrifol ar allu
unigolyn i gyfathrebu. Sut gallwch chi
gynorthwyo preswylwyr a’u hannog i barhau i
wneud pethau’n annibynnol?

• gwnewch yn siwr eich bod yn tynnu sylw’r 		

gweithio ar gyfer pobl sydd â gosodiad dolen 		
sain (‘T’) ar eu cymorth clyw ac mae’n torri
sŵn cefndir allan, sy’n gwneud y synau llafar
yn fwy eglur. Mae dolenni sain addas ar gyfer		
ffonau yn ogystal ag ystafelloedd cyfan. Os
oes gennych ddolenni sain, gwnewch yn siwr
eu bod nhw ymlaen ac yn cael eu cynnal

• gwnewch yn siwr bod golau da ym mhob man,
gan y gall hyn helpu preswylwyr sy’n
darllen gwefusau.

unigolyn cyn siarad ag ef

• wynebwch yr unigolyn rydych chi’n siarad ag 		
ef bob amser. Mae hyn yn bwysig i helpu pobl 		
sy’n darllen gwefusau i ddeall sgyrsiau

• siaradwch ar lefel arferol – mae gweiddi’n 		
anghyfforddus i bobl sy’n defnyddio
cymhorthion clyw ac yn swnio’n ymosodol

• defnyddiwch iaith syml – peidiwch â malu 		
awyr na newid y pwnc heb rybudd

• os oes rhywun yn methu â deall yr hyn rydych 		
chi’n ei ddweud, ceisiwch ei ddweud mewn 		
ffordd wahanol

• weithiau, gall ysgrifennu fod o help mewn 		

sgyrsiau lle mae rhywun yn methu clywed
gair neu frawddeg bwysig. Ysgrifennwch
eiriau allweddol yn unig a pharhewch â’r 		
sgwrs. Ceisiwch osgoi defnyddio 				
PRIFLYTHRENNAU - mae hyn yn gyfystryr
â gweiddi yn ysgrifenedig, ac nid yw’n gwneud
pethau’n fwy eglur

• gall fod yn syniad da distewi teledu neu radio 		
pan fyddwch yn siarad.
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Cynhyrchion
Mae Action on Hearing Loss yn darparu
ystod eang o gynhyrchion i gynorthwyo
pobl sydd wedi colli eu clyw, gan gynnwys
pecynnau cynnal a chadw cymhorthion
clyw, gwrandawyr teledu, ffonau â sain
uwch, a dyfeisiau rhybuddio. Mae nhw
hefyd yn gosod systemau dolenni sain
mewn lolfeydd cymunedol.
I gael mwy o wybodaeth, ewch i:
www.actiononhearingloss.org.uk/
homelife neu ffoniwch ni â dyfynnu
‘Homelife’ i gael catalog Solutions RHAD
AC AM DDIM ar:
Ffôn 01733 361199,
Ffôn Testun 01733 238020
Trosglwyddo Testun 18001 01733 361199

‘Brenhines y Cymhorthion Clyw’!
Mae Cheryl wedi bod yn weithiwr gofal a
threfnydd gweithgareddau ers 20 mlynedd,
a chaiff ei galw’n ‘Frenhines y Cymhorthion
Clyw’ yn y cartref gofal mae’n gweithio ynddo
- Castle Court yng Nghas-gwent. Collodd Cheryl
llawer o’i chlyw pan roedd yn blentyn ifanc,
ac mae wedi gwisgo cymhorthion clyw ers yr
oedd oddeutu pedair blwydd oed, ac mae’n
cydymdeimlo â’r preswylwyr sy’n gwisgo
cymhorthion clyw.
“Mae gennym gymaint o breswylwyr yma sydd
wedi colli eu clyw. Mae gan ryw dri chwarter
ohonynt gymhorthion clyw, a gan fy mod i’n deall
sut beth yw cael problemau, penderfynais ofalu
amdanynt fy hun.
“Bob dydd, rwy’n gwirio bod cymhorthion clyw’r
preswylwyr wedi cael eu troi ymlaen yn iawn,
bod y batris yn gweithio, a bod dim chwibanu na
rhwystrau yn y tiwbiau. Mae’n rhaid i mi newid
batris yn eithaf aml, oherwydd bod llawer o’r
preswylwyr yn anghofio troi eu cymhorthion clyw
i ffwrdd dros nos.

“Os bydda i wedi bod i ffwrdd am rai diwrnodau,
ar ôl i mi ddychwelyd, y peth cyntaf mae
preswylwyr yn ei ofyn yw, ‘Ble mae Cheryl? A all
hi edrych ar fy nghymorth clyw?’ Cyn i mi fynd ar
wyliau, rwy’n gwneud yn siwr fy mod yn gweld
pob preswylydd â chymorth clyw a’u gwirio i
wneud yn siwr eu bod yn iawn.”
Mae Alison, rheolwr y cartref gofal, yn ffan.
“Ni allem fod heb Frenhines y ‘Cymhorthion
Clyw’. Mae cael Cheryl yma wedi’n gwneud ni
gymaint yn fwy ymwybodol o anghenion pobl
sydd wedi colli eu clyw. Mae’n amlygu’r angen
i ddelio ag unrhyw broblemau sy’n ymwneud â
chymhorthion clyw. Rydym hefyd yn gwneud yn
siwr ein bod yn siarad yn uniongyrchol â phobl ac
yn siarad yn eglur. Yn ein gweithgareddau, rydym
yn gwneud yn siwr nad oes unrhyw un yn cael eu
gadael allan oherwydd eu bod wedi colli eu clyw.
Mae ein preswylwyr yn hoff iawn o gwisiau, ac
rydym yn gwirio gyda phob un i wneud yn siwr eu
bod wedi clywed y cwestiwn”.

“Os oes rhwystr syml yn y tiwb, gallaf ei lanhau
fy hun, ond os yw’r tiwb wedi mynd yn galed ac
angen ei newid, rwy’n mynd â nhw i’r clinig clyw.
Os byddaf yn mynd i’r clinig, rwy’n gwirio rhai
cymhorthion clyw i weld a oes angen unrhyw
waith cynnal arnynt, eu rhoi mewn amlenni ar
wahân, a mynd â nhw gyda mi i’r clinig.

“Rwy’n credu y dylai pob cartref gofal gael
‘Brenhines, neu Frenin, y Cymhorthion Clyw’!”,
meddai Cheryl. “Nid yw gofalu am gymhorthion
clyw yn anodd, ond mae’n gwneud byd o
wahaniaeth i’r preswylwyr.”
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Cynorthwyo pobl â chymhorthion clyw
Er efallai nad yw cymhorthion clyw yn addas
i bawb, mae nifer o’r farn eu bod yn gwella eu
hansawdd bywyd. Gall gymryd peth amser i
addasu i gymorth clyw ac mae’n bwysig bod pobl
yn cael cymorth i wneud y mwyaf ohonynt, gan
gynnwys cynnal a chadw rheolaidd.
Pan rydych yn cynorthwyo rhywun â
chymhorthydd clyw, dylech:

• wirio bob dydd bod y cymhorthion clyw yn 		
gweithio a bod y bobl yn eu gwisgo yn y
clustiau cywir a’u bod wedi cael eu gosod
yn gywir

• gwybod sut i ddefnyddio rheolyddion 			
cymhorthion clyw, fel y botwm rhaglennu a
sut i newid batris a glanhau cymhorthion clyw

• sicrhau bod trefniadau digonol i ail-diwbio 		
cymhorthion clyw, eu hatgyweirio, a
newid batris

• bod yn drefnus, i leihau nifer y cymhorthion 		

clyw a gollir, sicrhau y ceir cymhorthion clyw 		
newydd cyn gynted â phosibl, a sicrhau y gellir
rhoi cymhorthion ‘sy’n cael eu darganfod’ yn
ôl i’w perchennog

• deall y gall cyflyrau tymor hir eraill effeithio 		
ar ddefnyddio cymhorthion clyw, er enghraifft,
gallai pobl â dementia anghofio bod ganddynt
gymhorthion clyw. Pan rydych yn cynorthwyo
pobl â dementia, mae angen i chi ddal ati
i reoli hyn.

Cymorth pellach â chymhorthion clyw
Os nad yw pobl rydych yn eu cynorthwyo yn
gwisgo eu cymhorthion clyw neu’n sôn am
broblemau, fel anghysur neu haint y glust,
ceisiwch gymorth eich adran awdioleg a meddyg
teulu lleol.

Rheoli cŵyr
Mae gormod o gŵyr mewn clustiau yn fwy
cyffredin ymhlith pobl hŷn a phobl sy’n defnyddio
cymhorthion clyw. Cadwch fanylion cyswllt wrth
law ar gyfer eich meddyg teulu neu nyrs sy’n
archwilio clustiau ar gyfer cŵyr ac sy’n trefnu
chwistrellu clustiau, pan mae’n briodol.
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Sut gallwch chi gael cymorth neu help
ar eich cyfer chi a’ch tîm
Mae Action on Hearing Loss yn rhedeg
gwasanaeth cymorth cymhorthion clyw o’r enw
‘Hear to Help’ mewn rhai ardaloedd. Gall ein staff
hyfforddedig a gwirfoddolwyr ymweld â phobl
sy’n byw mewn cartref gofal cofrestredig i roi
cymorth i breswylwyr a staff ynglŷn â gofalu am
gymhorthion clyw. Nid yw’r gwasanaeth ar gael
dros Gymru gyfan, ond mae’n tyfu drwy’r amser.

Gweithio gyda’ch gwasanaethau colli
clyw lleol
Mae’n syniad da ffurfio perthynas gyda
gwasanaethau colli clyw lleol. Yn ogystal â’r GIG
a gwasanaethau preifat, mae nifer o sefydliadau
gwirfoddol yng Nghymru a ledled y DU, a fyddai’n
hapus iawn i weithio gyda chi i’ch helpu i roi’r
cymorth gorau posibl i bobl sydd wedi colli eu
clyw, o adrannau awdioleg i grwpiau ar gyfer pobl
sydd wedi colli eu clyw. Cewch wybodaeth ar gyfer
eich ardal ar wefan Action on Hearing Loss
www.actiononhearingloss.org.uk/wales

I ddarganfod a oes gwasanaeth Hear to
Help yn eich ardal chi neu i gael taflenni
rhad ac am ddim ynglŷn â gofalu am
gymhorthion clyw a’u rheoli, cysylltwch â
llinell wybodaeth Action on Hearing Loss
ar 0808 808 0123 neu informationline@
hearingloss.org.uk. Gallwch hefyd gael
mwy o wybodaeth ynglŷn â chynorthwyo
pobl â chymhorthion clyw ar ein gwefan:
www.actiononhearingloss.org.uk

Cynghorion gorau i gynorthwyo pobl
sydd wedi colli eu clyw
• Penodwch Frenhines y Cymhorthion Clyw 		
neu Hyrwyddwr neu Gydlynydd yn y tîm, sydd
â chyfrifoldeb dros ofalu am yr holl
gymhorthion clyw, sy’n mynd â phobl i’r
clinigau ar gyfer cynnal a chadw, sy’n gwirio 		
batris a.y.y.b.

• Addaswch weithgareddau i alluogi 			

preswylwyr sydd wedi colli eu clyw i naill 		
		ai wynebu ei gilydd neu eistedd yn agos 		
at arweinydd y gweithgareddau fel y
gallant glywed.

• Gall colli clyw achosi unigedd ac iselder 		
– meddyliwch ddwywaith os yw rhywun 		
yn dweud nad yw eisiau cymryd rhan mewn 		
gweithgareddau – ai oherwydd ei fod yn
methu clywed yn iawn?

• Wynebwch yr unigolyn rydych yn siarad ag 		
ef bob amser. Gall hyn ei helpu i ddarllen eich
gwefusau ac iaith y corff.

• Defnyddiwch iaith syml, ceisiwch beidio â 		
malu awyr na newid y pwnc yn gyflym a
heb rybudd.

• Ar restr wirio meddyginiaeth, rhowch nodyn		

atgoffa i newid batris cymhorthion clyw		
yn wythnosol a gwnewch yn siwr bod gan
gynlluniau gofal wybodaeth am anghenion 		
cymhorthion clyw pob preswyliwr.

• Neilltuwch fannau tawel, heb deledu na 		
radio, lle gall pobl fynd i gynnal sgyrsiau.

• Sicrhewch fynediad at hyfforddiant ar gyfer 		
eich cartref gofal – mae adrannau awdioleg
lleol yn aml yn ei ddarparu os gwneir
cais amdano.

• Rhannwch wybodaeth am unigolion sy’n 		

helpu i’w cynorthwyo – mae pethau bach o 		
bwys, er enghraifft, ar ba ochr mae’n well gan
yr unigolyn i chi siarad â nhw; oes ganddynt
broblemau gyda’u cymhorthion a.y.y.b.

• Gwnewch yn siwr bod yr amgylchedd yn 		
addas ar gyfer rhywun sydd wedi colli ei glyw;
bod digon o olau ar gyfer pobl sy’n darllen 		
gwefusau, a bod carpedi a llenni
i amsugno sŵn.
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Action on Hearing Loss Cymru
16 Heol y Gadeirlan Caerdydd, CF11 9LJ
Ffôn: 029 2033 3034
www.wales@hearingloss.org.uk

Swyddog Gwybodaeth De Cymru:
Ffôn: 029 2033 3038

Swyddog Gwybodaeth Gogledd Cymru:
Ffôn: 01248 614420

Llinell wybodaeth:
Ffôn: 0808 808 0123 (rhadffôn)
Ffôn testun: 0808 808 9000 (rhadffôn)
Ffacs: 020 7296 8199
E-bost: informationline@hearingloss.org.uk

My Home Life Cymru
Am fwy o wybodaeth am My Home Life Cymru ewch i: www.agecymru.org.uk/mhlc
Ffôn: 029 2043 1555
E-bost: mhlc@agecymru.org.uk
Ewch i agecymru.org.uk/mhlc i weld adnoddau eraill i helpu i ddatblygu wyth thema arfer gorau My Home Life.
Mae cyflwyniadau o ddigwyddiadau blaenorol My Home Life Cymru ar gael hefyd i’w lawrlwytho.
Yn ogystal â hyn, mae gwefannau eraill My Home Life – myhomelifemovement.org a myhomelifedvd.org.uk yn
rhoi gwybodaeth fanwl ar waith My Home Life ac maen nhw’n llawn astudiaethau achos ac enghreifftiau o arfer
da ar waith.

Os hoffech gefnogi ein gwaith hanfodol a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn yng Nghymru,
cysylltwch â thîm codi arian Age Cymru ar 029 2043 1555 neu rhoddwch ar www.agecymru.org.uk/donate
Dilynwch ni ar:
facebook.com/agecymru
twitter.com/agecymru

Tŷ John Pathy, 13/14 Cwrt Neptune,
Ffordd Blaen y Gad, Caerdydd CF24 5PJ
Ffôn 029 2043 1555
www.agecymru.org.uk
Mae Age Cymru yn elusen gofrestredig 1128436. Mae’n gwmni cyfyngedig trwy warant ac wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr 6837284.
Cyfeiriad cofrestredig y swyddfa; Tŷ John Pathy, 13/14 Cwrt Neptune, Ffordd Blaen y Gad, Caerdydd CF24 5PJ. ©Age Cymru 2011
Mae Age Cymru yn gweithio’n genedlaethol ac yn lleol ledled Cymru i wella bywydau pobl hŷn.
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